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 المحور األولعىل تدريبات ..

 تدريبات عىل الموضوع األول )يوم فى حياىت(

 نحن( -ضمائر المتلكم )أنا .1 

 2. 
َ
 أنِت( -ضمائر المخاطب )أنت

 ية(أسلوب النهى )ال الناه.3 

 نحن( -اقرا ثم ضع )أنا  -تدريب

 طبيبة ..........  .ولد ..........  .معلم ..........

 طبيبات ..........  .أوالد ..........  .معلمون ..........

 ُمعلمة ..........  .بنت ..........  .تلميذ ..........

 تُمعلما ..........  .بنات ..........  .تالميذ ..........

 نحن( -)أنا اقرا ثم ضع  -تدريب

 .أذهب إىل المدرسة ........  .أرشب العصري........ 

 .نذهب إىل المدرسة ........  .نرشب العصري........ 

 .أقرأ الدرس ........  .أكتب الواجب........ 

 .نقرأ الدرس ........  .نكتب الواجب........ 

 أركب القطار. ........  نر سم شجرة......... 

 نركب الطائرة. ........  نزرع الحقل......... 

 أغسل المالبس. ........  أرشح الدرس......... 

 نغسل المالبس. ........  أفتح الباب......... 
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 )نحن(إىل   )أنا(حول كالمثال من  -تدريب 

 نحن نرشب العصري.  .أنا أرشب العصري.1 

 ...............................................................................................................  .أنا أكتب الواجب.2 

...............................................................................................................   .أنا ألعب فى الحديقة.3 

...............................................................................................................   .أنا أركب القطار.4 

مارس الرياضة..5 
ُ
...............................................................................................................   أنا أ

...............................................................................................................   لرسم.أنا أحب ا.6 

...............................................................................................................   أنا أجلس فى المكتبة..7 
 

  -تدريب
َ
 أنِت( -اقرأ ثم ضع )أنت

 ................ مخرتعة.      ................مخرتع.

 ................ ماهرة.      ................ماهر.

 ................ العبة.      ................العب. 

 ................صديقة.      ................ صديق.

 .تلميذ.                                                         ................ تلميذة.................

 ولد مؤدب.................                                      معلم مخلص.................. 

 بنت مهذية............. ....                                            فالح ماهر..................

  عامل نشيط.................                                  طبيبة مخلصة..................

  معلمة نشيطة.................                                مهندسة بارعة..................
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 أكمل كالمثال  –تدريب 

 اء.ال ترشب الدو  ارشب الدواء..1 

 .......................................................................................................  ارشب العصري..2 

 .......................................................................................................   ارفع صوتك..3 

 .......................................................................................................       اجلس عىل الكرىس. .4 

 .......................................................................................................   اخرج من الفصل.             .5 

 .......................................................................................................                        اقطف الوردة.6 

 .......................................................................................................اجلس عىل الكرىس.        .7 

 .......................................................................................................  اركب القطار.                    .8 

 .......................................................................................................امسح السبورة.                .9 

 .......................................................................................................اغسل المالبس.               .10 

 .......................................................................................................اذهب إىل النادى.            .11 

 أكمل كالمثال –تدريب 

 ال تكتب عىل الجدران.  محمد يكتب عىل الجدران.1 

 ...........................................................................................  سمري يرفع صوته..2 

 ...........................................................................................   وليد يأكل كثريا..3 

 ........................................................................................... شادى يقرتب من التلفاز..4 

 ........................................................................................... .محمود يسخر من صديقه.5 

 ...........................................................................................            أحمد يهمل المذاكرة..6 
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 اقرأ وفكر ثم استخرج -تدريب

م  لِ 
ِّ
 َي فى ِفناء  المدرسة  وقف المعل

 
ا  لِ خ

ً
الميذ  فر يق

َّ
 .مكرة القدتار  ِمن  الت

 استخرج 

 كلمة بها  باأللف :............................. .1 

 كلمة بها مد بالياء :.............................2 

 كلمة بها الم قمرية :...........................3 

 كلمة بها الم شمسية:..............................4 

 كلمة بها حرف مشدد: ..............................5 

 مة بها تاء مربوطة:..............................كل.6 

 كلمة بها تاء مفتوحة: ...............................7 

 كلمة بها تنوني بالفتح:...............................8 

 اسما :..............................9 

 فعال: ...............................10 

 .........حرف جر: ......................11 

 حرف عطف:............................12 

 

 

 

 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 تدريبات عىل الموضوع الثاىن )أهتم بنفىس(

 )أداة االستفهام + الجملة + عالمة االستفهام( أسلوب االستفهام .1 

 ف( -ثم  –حروف العطف )و .2 

 تدريبات

 

 ....تذهب إلى المدرسة ؟ .......... 

 رس؟..............شرح الد 

 أكل التفاحة ؟ ............   

 تعود من المدرسة؟............. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فتح الباب ؟ .......... 

 تذهب إلى الرحلة ؟ ........... 

 قطف الوردة ؟ ............ 

 تسافر إلى القاهرة ؟ ............ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟ ..................لون الفستان  

 قرأت اليوم؟............... 

 .تحب أن تأكل ؟...............  

 لون البلح ؟ ................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ......صديًقا لك ؟..........   

 حالك ؟ ............. 

 تذهب إلى المدرسة؟...............  

 تلميًذا فى الفصل؟............. 

 قرًدا فوق الشجرة ؟ .......... 

 

 تحب العنب ؟ ..............   

 تعيش ؟................. 

 حفظَت النشيد؟ .............. 

 لكتب ؟............ تضع ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أنواع البلح؟................ 

 شرب العصير ؟ .................. 

 نام على السرير؟ ................ 

 لون الحذاء ؟................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تسافر ؟ ..............    

 اشتريت اليوم ؟ ................ 

 قرأَت اليوم ؟..............   

 يصل القطار ؟ ................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جنيًها معك ؟...............  

  مصر ؟..................تقع 

 يسكن أحمد ؟...............   

 أًخا لك ؟............... 

 دجاجة فى الحظيرة؟ ............ 
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 اقرأ وفكر ثم ضع  –تدريب 

 ثم ( -فـ  -)و 

ا..1 
ً
 أذهب أنا .........وأخى إىل المدرسة صباح

 الفصل ........المعلم.يدخل التالميذ .2 

 أستقيظ من النوم ........... أذهب إىل المدرسة..3 

 ثم استخرجوفكر اقرأ  –تدريب 

 
 
ا فيه نشويات ا صحيًّ

ً
  يجب أن تتناول طعام

 
  وخرضاوات

 
  وفاكهة

 
 . وبروتينات

 استخرج

 كلمة بها مد باأللف : ................................1 

 ......................كلمة بها تنوني بالفتح : .....2 

 كلمة بها تنوني بالضم : ...............................3 

 كلمة بها حرف مشدد : ...............................4 

 كلمة بها تاء مربوطة : ...............................5 

 كلمة بها تاء مفتوحة : .............................6 

 .........................كلمة بها مد باأللف :.....7 

 كلمة بها مد بالواو : ................................8 

 كلمة بها مد بالياء : ...............................9 

 اسما : .................................10 

 فعال : .................................11 

 حرف عطف: ..........................12 
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 ىل الموضوع الثالث )عندما أكرب(تدريبات ع

 االسم والفعل والحرف.1 

 فى( -إىل  -حروف الجر )من .2 

 حدد نوع الكلمةاقرأ وفكر ثم   -تدريب 

 فعل -اسم :  سلمى .................  فعل -اسم :  الساحر 

 فعل -اسم :  ذهبت   فعل -اسم :  ضحكت 

 فعل -اسم :  رحلة   فعل -اسم :  المعلمة 

 فعل - اسم:  شاهدت   فعل -اسم :  قالت 

 حدد نوع الكلمة اقرأ وفكر ثم  –تدريب 

 حرف -اسم  : كريالس ....................  حرف -اسم  : فى 

 حرف -اسم  : عىل   حرف -اسم  : من 

 حرف -اسم  : المهرج   حرف -اسم  : اليوم 

 حرف -اسم  : الخدع   حرف -اسم  : سعيدة 

 حرف -اسم  : حيوانات   حرف -سم ا : كـ 

 حرف -اسم  : عروض   حرف -اسم  : بـ  
 حدد نوع الكلمة  اقرأ وفكر ثم –تدريب 

 حرف -فعل :  يستطيع .......  حرف -فعل :  عرضت 

 حرف -فعل :  عىل   حرف -فعل :  من 

 حرف -فعل :  سألت   حرف -فعل :  قالت 

 حرف -فعل :  فى   حرف -فعل :  طلبت 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 نوع الكلمة حدد اقرأ وفكر ثم  –تدريب 

 حرف -فعل  -اسم :  قالت ......  حرف -فعل  -اسم :  صورة 

 حرف -فعل  -اسم :  فى   حرف -فعل  -اسم :  من 

 حرف -فعل  -اسم :  سعيدة   حرف -فعل  -اسم :  التالميذ 

 حرف -فعل  -اسم :  ابتسمت   حرف -فعل  -اسم :  عىل 
 

 أكمل بحرف جر مناسب –تدريب 

 (فى -إىل  –)ِمن 

ا.
ً
 ألعب الكرة ............... النادى.  أذهب ............ المدرسة صباح

 وضعت الكتاب ................... الحقيبة.   أخذت نقودا .................. أمى.

 ُمبكًرا.يذهب الفالح ..............الحقل   أخذت القصة ............... المكتبة.

 األسد ................ القفص.  .اشرتيت الفاكهة........ السوق

 تدريب

 سأحاول تنمية هذه  المهارات حتى أكون طبيًبا ماهًرا.

 استخرج

 : ......................... امضارع فعال...                                           كلمة بها مد باأللف: ......................

 اسًما: ..................................                                            ................كلمة بها مد بالياء: ..........

 كلمة مفردها )المهارة(:......................                                        كلمة بها مد بالواو: ..........................

 كلمة جمعها )أطباء( :...........................                                     .....................كلمة بها تاء مربوطة: ..

 الم قمرية : .............................مة بها كل                                     كلمة بها تاء مفتوحة: .......................

 اسم إشارة :.............................                                           فتح:...................كلمة بها تنوني بال
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 )العالم من حوىل( تدريبات المحور الثاىن

 تدريبات عىل الموضوع األول )السماء ليال(

 هذه( –أسماء االشارة للقريب )هذا .1 

 تلك( -أسماء االشارة للبعيد )ذلك .2 

 تلك( -ذلك  –هذه  -)هذا  للبعيد و اء االشارة للقريبأسم.3 

 هذه( -مما ببني  القوسني )هذا    أكمل  –تدريب 

راسة.   .............قلم.
ُ
 .............كتاب.  ............. ك

 .............فستان.   .............باب.  ............. حقيبة.

 .............فيل.   .وردة.............   ............. حذاء.

 .............أسد.   .............ورق.   ............. ورقة.

 .............تمساح.   .............زرافة.  ............. أسود.

 ............. معلم.                        ............. معلمة.                        .............طبيب.

 ............. طبيبة.                     ............. مهندس.                    .............مهندسة.

 .............مدرسة.                   ............. فيل.                            .............سمكة.

 تدريب 

ل نفسها  و 
َ
 .اكتشف البريوىن أنَّ األرض تدور ح

 استخرج

 فعال مضارعا:.....................                                                        كلمة بها مد باأللف: ......................

 ..................بالواو : ......................                                                       فعال ماضيا:......كلمة بها مد 

 كلمة بها الم قمرية:.....................                                                    كلمة بها حرف مشدد:..........



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 تلك( -أكمل مما بني القوسني )ذلك  –تدريب    

 .............نجوم.          .............حمامة.   قمر..............

 .............فراشة.          .............شمس.              ..........طائرة....

 ..............العب           .............صاروخ.              .............عصفور.

 اخرت مما بني القوسني –تدريب 

 تلك( -)ذلك  .............قمر.   هذه ( –)هذا  .............معلم.

 تلك( -)ذلك  .............شمس.   هذه( -..........معلمة. )هذا ...

  تلك( -)ذلك   .............حمامة   هذه( -)هذا  .............بنت.

 تلك( -)ذلك   .............طائرة   هذه( -ذا )ه ت..............بي

 تدريب 

 عالج المرىض.يُ يذهب الطبيب إىل المستشفى  لِ 

 استخرج:

 فعال :................................1 

 اسما:............................2 

 حرف جر:..............................3 

 / .............................الم قمرية: ........................4 

 الم شمسية:....................5 

 كلمة جمعها )األطباء( : ...........................6 

 مة جمعها )المستشفيات(:.............................كل.7 
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 تدريبات عىل الموضوع الثاىن )هل يمكن أن تعيش هنا ؟(

 التى( -األسماء الموصولة )الذى .1 

 التى( -أكمل مما بني القوسني )الذى  –تدريب 

 أمري هو .................نجح فى االختبار..1 

 فى االختبار.أمرية ىه .....................نجحت .2 

 باسم هو ....................فاز بالجائزة..3 

 بسمة ىه ....................فازت بالجائزة..4 

 التلميذ ................. يجتهد ينجح..5 

 التلميذة .................تجتهد تنجح..6 

 أخى هو .............. حقق الهدف فى المباراة..7 

 أختى ىه ............. أعدت الطعام..8 

 التى( -أكمل مما بني القوسني )الذى  –دريب ت

 فاز بالمركز األول هو سمري................. .1 

 فازت بالمركز الثاىن ىه خلود..................2 

 ركب القطار هو آدم..................3 

 ركبت القطار ىه آمال. .................4 

 رسم اللوحة هو محمود..................5 

 رسمت اللوحة ىه منال. .................6 

 نجح فى االمتحان هو حامد..................7 

 نجحت فى االمتحان ىه حنان. .................8 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 اقرأ ثم أجب -تدريب 

 استخرج

 

 

 اقرأ ثم أجب –تدريب 

 استخرج

 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 اقرأ ثم أجب – تدريب

 استخرج

 

 اقرأ ثم أجب –تدريب 

 استخرج



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 لموضوع الثالث )ماذا يحدث ؟(تدريبات عىل ا

 الفعل الماىض.1 

 الفعل المضارع.2 

 حول الفعل الماىض إىل مضارع كالمثال  -تدريب 

 
َ
 ...................  كتب      يقرأ   قرأ

 
َ
 ...................   دخل    ...................  خرج

 
َ
 ...................   أكل    ................... رشح

 
َ
 ...................                                              ركَب                         ...................           سِمع

 .رسم           ...................                                              فهم                         ..................

 ...................                                              نزل                         ...................          عمل 

 .بحث           ...................                                              أخذ                         ..................

 ...................                                              فتح                         ...................        مسح   

 .قطف           ...................                                              جرى                         ..................

 مضارع( -حدد نوع الفعل )ماٍض  -تدريب 

    مضارع ( -)ماٍض  ركَب 
َ
 مضارع ( -)ماٍض  سِمع

 مضارع ( -)ماٍض  نسمع    مضارع ( -)ماٍض  نركب 

 مضارع ( -)ماٍض  بحث    مضارع ( -)ماٍض   زرع 

 مضارع ( -)ماٍض  أبحث    مضارع ( -)ماٍض  يزرع 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 اقرأ ثم أجب –تدريب 

 استخرج

 

 اقرأ ثم أجب –تدريب 

 استخرج

 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 تدريبات عامة

 أكمل كالمثال  -تدريب 

 أنا أحب الرسم.   نحن نحب الرسم.

 .........................................   نحن نلعب بالكرة.

 ..........................................   نحن نعاون الجريان.

 ..........................................   نحن نركب الطائرة.

 نحن( -ضع )أنا  –تدريب 

 ............نركب السيارة.   ...........أذهب إىل المدرسة.

 اء............ أرشب الدو    .........  نأكل الطعام.

 نحن( -)أنا  –تدريب 

 ..............تالميذ.   ............طفل.  .............أطفال.

 ...........تلميذ.  ........... مهندسون.  ............. مهندس.

 أكمل كالمثال –تدريب 

 طبيب نشيط.
َ
 أنِت طبيبة نشيطة.   أنت

 معلم ماهر.
َ
 ..........................................   أنت

 ولد مؤدب.
َ
 ..........................................    أنت

 مهندس بارع.
َ
 ..........................................   أنت

 فالح  نشيط.
َ
 ..........................................   أنت



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

  –تدريب 
َ
 أنِت( -)أنت

 ..............كسول.  نشيطة. ..............  .............. نشيط.

 .............. نظيفة.               ..............نظيف.  ..............كسولة.

 ..............ذكى.               ..............ماهرة.   ..............ماهر.

 .............. جميلة.               ..............جميل.   .............ذكية.

 أكمل كالمثال –تدريب 

 ال تقطف الزهرة.   اقطف الزهرة.

 .................................................................   ارشب الدواء.

 .................................................................   اركب الطائرة.

 .................................................................               اخرج من البيت.

 متى( –ماذا  –ضع )كيف  –تدريب 

     .............  تذهب إىل المدرسة؟

 ............. تحب أن تقرأ ؟

 ............. تتناول الغداء  ؟

 حرف( -فعل  –حدد نوع الكلمة )اسم  –تدريب 

 .................  فى  .................  يقرأ     محمد      .................

 .................  خالد  ................. عىل     يذهب  .................

 حامد .................  ................. يرشب .................      ِمن 

 يركب .................  مدرسة .................      عن            .................



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 ثم( -فـ  –ضع )و  –تدريب 

 ذهبت أنا .........أخى إىل النادى..1 

 وقف القطار فى المحطة .......ركب المسافرون..2 

 أستيقظ من النوم ............أذهب إىل المدرسة..3 

 ثم( -فـ  –ضع )و   -تدريب 

 دخل التالميذ الفصل ........ المعلم. .......خالد تلميذان متفوقان.أحمد 

 ............يحصد المحصول.يزرع الفالح الحقل .

 فى( -إىل  –ضع )ِمن  –تدريب 

 ذهب األطفال .............. الحديقة. خرج التالميذ .............. المدرسة.

 أخذت الكتاب .......... المكتبة.  يجلس األوالد ............ الفصل.

 تجلس أختى ........... الحجرة.  يذهب أخى ........... الحضانة.

 هذه( -ضع )هذا   -تدريب 

 ............. معلمة ماهرة.    ............. معلم ماهر.

 ............. تلميذة متفوقة.    ............. تلميذ  متفوق.

 ............. بنت محبوبة.    ............. ولد محبوب.

 تلك( -ضع )ذلك  –تدريب 

 .. طائرة ضخمة............     ............. نجم كبري.

 .............عصفور جميل.    .............حمامة بيضاء.

 ............. شمس ساطعة.     ............. قمر منري.



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 التى( -ضع )الذى   -تدريب 

 هذا هو .................فاز بالجائزة..1 

 هذه ىه ................. فازت بالجائزة..2 

 من الفصل. محمد هو ................. خرج.3 

 إيناس ىه ................. خرجت من الفصل..4 

 التى( -ضع )الذى   -تدريب 

 أخى هو ................. رشب الدواء..1 

 أختى ىه ................. رشبت العصري..2 

 أىب هو ................. أكل الطعام..3 

 أمى ىه ................. أكلت الطعام..4 

 ب العصري.جدى هو .................رش.5 

 مضارع( -حدد نوع الفعل )ماٍض   -تدريب 

 
َ
  –يقرأ  –قرأ

َ
 يدخل –دخل  –يكتب  –كتب  –أخرج  –خرج

 .................... .................... .................... .................... : ماٍض 

 .................... .................... .................... .................... : مضارع
 

 مضارع( -حدد نوع الفعل )ماٍض  –تدريب 

  –أركب  –ركَب 
َ
 أفهم -فِهَم  –أرسم  –رسَم  –أسمع  –سمع

 .................... .................... .................... .................... : ماٍض 

 .................... .................... .................... .................... : مضارع
 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 تدريب

م  قال 
ِّ
ا. المعل

ً
ن  واثق

ُ
 وماهر   يا آدم وتستطيع تحقيق الفوز ك

 
 نشيط

َ
 أنت

 استخرج 

 بها مد باأللف : ............................
ً
 كلمة بها مد بالياء : ...............................   كلمة

 كلمة بها تنوني بالضم:..........................   ها  تنوني بالفتح :.........................كلمة ب

 كلمة بها الم قمرية: ............................   كلمة بها حرف مشدد :..........................

 ................................... فعال مضارعا:   فعال ماضيا: ......................................

 اسما :........................................    فعل أمر :...................................

 أداة نداء:.................................    حرف عطف:.................................

 كلمة جمعها  )ماهرون( :.........................   ............كلمة جمعها  )المعلمون(:............

 تدريب

مصباح الكهرباىئ.
 
ا  ِلل

ً
 ِاستمَر توماس إديسون فى الدراسة والبحث فأصبح ُمخرتع

 استخرج

 كلمة بها  مد باأللف : .............................1 

 كلمة بها  مد بالياء :...............................2 

 كلمة بها  مد بالواو : ............................3 

 كلمة بها  الم قمرية :...........................4 

 كلمة بها  الم شمسية: ............................5 

 كلمة بها  حرف مشدد :...........................6 

 حرف عطف : ......................................7 

 .................................حرف جر : ......8 

 اسما: ................................9 

 فعال:....................................10 



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 تدريب 

ا ،  وهو يشعر 
ً
 السادسة صباح

َ
 فادى الساعة

َ
فى غرفته الصغرية استيقظ

 بتعٍب وإجهاد. 

 استخرج

 مد بالياء:..................... كلمة بها   كلمة بها مد باأللف :.................

 كلمة بها تنوني بالفتح:....................  ا الم شمسية:...................كلمة به

 كلمة بها  تاء مربوطة:............................   بالك:ر:......................كلمة بها تنوني

  ماضيا:........................فعال   اسما:.................................

 حرف جر :...........................   مضارعا:........................فعال 

 حرف عطف:..........................

 تدريب 

 كيف يستطيع الساحر  عمل كل هذه الخدع ؟   سألت سلمى المعلمة 

 استخرج

 .........................اسما:...     فعال : ...................

 أداة استفهام :......................   اسم إشارة: ...........................

 كلمة بها الم شمسية:..........................  كلمة بها الم قمرية:......................

 .............................كلمة بها مد بالياء:.  كلمة بها مد باأللف:......................

 كلمة بها ألف لينة :..............................  كلمة بها حرف مشدد: ...................

 

 

 أ/ محمد عىل الكفراوى

 دمياط



 

   

 الفصل الدراىس األول –للصف الثاىن  –اللغة العربية 

 

 

 

 األساليب والرتاكيب

 للصف الثاىن

 الفصل الدراىس األول

 أ/ محمد عىل الكفراوى


